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بانوراما
شهادات ومواقف من قلب الحركة اإلحتجاجية

أهل الثقافة واإلبداع… حني ينزلون إلى الشارع

منذ  17ترشين االول ،انضم العديد من املثقفني واملبدعني ،وتحديدا اهل االدب
واملرسح واملوسيقى والفنون البرصية والتمثيل واالخراج اىل ساحات االحتجاج،
فانجز بعضهم اعامال فنية مستوحاة من تلك اللحظة ،فيام حمل اخرون مطالب
الناس .ماذا يقول هؤالء الذين يشكلون الضمري الوطني عند املفرتقات التاريخية؟

املمثلون عبدو شاهني وبديع ابو شقرا ووجيه صقر وانجو ريحان واملغنية باسكال صقر يف التظاهرات.

مل يكن الفن يوما يف منأى عن قضايا زمنه
السياسية واالجتامعية واالقتصادية .بل انه
لطاملا كان وسيلة للتعبري عن موقف او فكر
معني ،ساهم بشكل فعال يف تشكيل وجهة نظر
الشعوب اىل القضايا واالحداث املختلفة .رسامون
شهريون كبابلو بيكاسو استخدموا الفن وسيلة
للتعبري عن ادانتهم لظرف اجتامعي وسيايس
معني .مثال ،حني قصفت الطائرات الحربية
االيطالية واالملانية مدينة يف شامل اسبانيا خالل
الحرب االهلية االسبانية عام  ،1937رد بيكاسو
عىل هذه الجرمية بأن جسد عذابات املدنيني
عرب لوحته الشهرية "غرينيكا" التي ما زالت حتى
اليوم شاهدا برصيا عىل بشاعة الحروب وظلمها
يف كل زمان ومكان .االمثلة عىل ذلك كثرية عربيا
وغربيا ويف مجاالت االبداع املختلفة.

مناسبة هذا الحديث ،ما يشهده لبنان منذ 17
ترشين االول ،ومشاركة بعض نجوم املرسح
والتلفزيون والتشكيل واملوسيقى يف التظاهرات.
ال نتحدث هنا عن محاوالت بعض هؤالء
التسلق عىل هذه الهبة ،بل عن فنانني صادقني
كانوا بفنهم وتعاطيهم اليومي منخرطني يف
قضايا الناس ومشاكلهم او قريبني منهم.
رسيعا ،تحولت ساحات االحتجاج اىل فضاء
فني مفتوح .يف وسط بريوت ،اقيمت املعارض
الفوتوغرافية املستوحاة مام يجري .صور
التقطتها عدسات محرتفة للحظات وتفاصيل
انسانية ووطنية مقتنصة من امليدان :صور
لعشاق ملتفني بالعلم اللبناين ،واخرى لشباب
متحمسني يدخلون التياترو الكبري للمرة االوىل
يف حياتهم ،وميدون جرسا من حنني مع ذاكرة

املدينة وعرصها الذهبي .تزينت جدران
العاصمة بالغرافيتي والرسوم املنتفضة املنادية
بالتغيري ،فيام اكب تشكيليون عىل تخليد
تلك اللحظة كالرسام املعروف جميل مالعب
والتشكييل محمد رشف وغريهام ،وفتحت
الصاالت الفنية ابوابها ،محتضنة لوحات تعرب عن
رؤية الفنان اىل ما يحصل عىل االرض ،فاقيمت
معارض جامعية ضمت مختلف االعامل التي
جسدت هذا الحراك.
ويف وقت تناضل فيه املسارح باللحم الحي من
اجل االستمرار والبقاء يف بلد يشهد انحسارا يف
القدرة الرشائية ،وتراجع االقبال عىل العروض
وغياب الدعم الرسمي ،قررت الصاالت املرسحية
كـ"مرسح املدينة" فتح فضائها مجانا للمخرجني
واملمثلني الذين يودون تقديم عروض تقبض
عىل هذه اللحظة املفصلية يف تاريخنا .هكذا،
قدم املخرجان شادي الهرب ومايا سبعيل اخريا
مرسحية "حيايت ثورة" يف "مرسح املدينة"،
ليقاربا قضايا واشكاليات راهنة ،اىل جانب
عروض احتضنتها فضاءات اخرى يف العاصمة
وخارجها.
وعب عنه.
انخرط الفن يف الحراك والتحم بهّ ،
ويف موازاة هذه الحركة الفنية "الثورية" ،كان
هناك فنانون ينخرطون بجسمهم يف الحراك ،بل
يلعبون دورا قياديا وتوجيهيا فيه امثال عبده
شاهني ،وبديع ابو شقرا ،اىل جانب اخرين ظلوا
حارضين يف التظاهرات مثل املمثلة عايدة صربا.
لكن اذا كان الفن هو مرآة عرصه وزمنه
وقضاياه ،فهل يستطيع الفنان ان يساهم يف
التغيري املنشود فعال؟ وهل يلعب الفنان امللتزم
قضايا شعبه دورا مؤثرا يف مجرى االحداث؟
وماذا ينتظر الفنان اللبناين ،بشكل خاص ،من
هذه التظاهرات؟

بديع ابوشقرا :دولة مدنية

صحيح ان الكثري من الفنانني اللبنانيني اعربوا
عن دعمهم ملا يجري عىل االرض ،اكان عرب
املشاركة الفعلية ،او عرب االطالالت التلفزيونية،

او عرب صفحاتهم عىل السوشال ميديا .اال ان
املمثل بديع ابو شقرا اختار اكرث من ذلك .رأيناه
يف الساحات داعام وفاعال مؤثرا ،ووجها فنيا
لعب دورا قياديا وتوجيهيا يف هذه التظاهرات.
لكن قبل ذلك بسنوات ،عرفنا ابوشقرا مواطنا
لديه مواقف سياسية باملعنى الواسع للكلمة.
عب يف اطالالته العديدة عن حلمه بدولة
لطاملا ّ
مدنية ،ووطن يتساوى فيه الكل يف ظل قوانني
عرصية ودولة مدنية .نادى ايضا بحقوق املرأة،
واملساواة وغريها من الحقوق التي تندرج تحت
عنوان الدولة املدنية الحديثة.
من هنا ،مل يكن رمبا مستغربا ان يكون يف طليعة
الفنانني الذين التحقوا بالشارع منذ  17ترشين
االول تحت يافطة هذه املطالب .نظم تحركات
ووقفات احتجاجية رمزية يف اماكن ومؤسسات
رسمية معينة مع زمالئه امثال املمثل عبده
شاهني وانجو ريحان وفادي ايب سمرا وغريهم.
اال انه يف حديثه الينا ،ال يعترب انه لعب دورا
قياديا يف الحراك.
يقول لـ"االمن العام"" :انا كنت فقط واحدا من
هؤالء الناس الرافضني للحالة الراهنة املزمنة
التي مل تتحسن منذ وقت طويل رغم وعود
املسؤولني الكثرية بذلك .يف النهاية ،ما عادت
الناس تحتمل هذا الواقع وهذا الظلم والذل.
لذا ،شعر املرء يف هذه الحالة بأنه هو املواطن،
وهو الذي ميلك الوطن .فالدولة يف النهاية هي
موظفة عند املواطن الذي يسدد معاشها من
الرضائب .بالتايل ،فهي التي يف خدمة املواطن،
موكلة بتنظيم اموره وتحقيق مطالبه وتأمني
حياة كرمية ورغيدة له .لهذا السبب ،جاءت
حالة الرفض التي نشاهدها اليوم بطريقة
عفوية من الناس ،ونحن يف النهاية جزء من
الناس".
عن الدور الذي ميكن للفنان ان يلعبه يف الحراك،
ومدى قدرته عىل التأثري يف مسار االمور ،يجيبنا:
"بطبيعة الحال ،حني يكون االنسان وجها
معروفا ،فان رسالته تصل بشكل ارسع واكرث
انتشارا من غريه ،بحكم شهرته .وبالتايل ،يكون
تأثريه اكرب .لكن ذلك يستتبع معه مسؤوليات
اكرب ،كام يعرض صاحبه ملضايقات رمبا من اناس
ال يعرفون فعال رأيه السيايس .اذ يتعرض احيانا
للشتم واملضايقة وغريهام .لكن بشكل عام،
وبغض النظر عن التظاهرات واالحتجاجات

نقطة على السطر

صمت املثقفني
ليس املثقفون وال ميكن ان يكونوا "صنفا مهنيا" بني سائر الفئات ،بل هم حالة
استثنائية يف كل مجتمع .كلام ازداد املجتمع تقدما ونضجا وحضارة ،ازداد
مكانهم اهمية ،والدور املنوط بهم حيوية وتأثريا يف حياة الحارضة.
نقول "مكانهم" ،ال "مكانتهم" ،اذ ان املسألة ال تتعلق بأي تعال او متايز
طبقي ،او امتيازات خاصة بهم ،تجعلهم "افضل" او "اهم" من سواهم،
وتعتقلهم يف برج عاجي ،منه يطلون عىل ابناء مجتمعهم .بالعكس ،هم يف
خدمة الجامعة ،ويف قلب املجتمع ،يخوضون غامر الواقع ،وال يهابون و ُحوله،
ومشقاته ،تناقضاته وتحدياته ودروبه الوعرة .انهم ببساطة شهود عىل قضايا
زمنهم ،وتطلعات شعوبهم ،ودروس املايض ،وتحديات الراهن ورؤى املستقبل.
ان تكون مثقفا (و"املثقف" هنا يشمل كل املشتغلني بالفكر والعلم واملعرفة
واالبداع عىل انواعه رشط ان ينخرطوا يف املعرتك ويعتربوا انفسهم طرفا فيه)،
ان تكون مثقفا اذا معناه ان تضطلع باملسؤولية الفكرية واالخالقية والوطنية
واالنسانية .ان تكون قدوة ،ومرجعا ،وصوتا يؤثر ،بشكل أو بآخر يف مجرى
االمور .هكذا كان فولتري يف عرصه ،واملعلم بطرس البستاين كذلك ،اندريه مالرو
او غاليليه او ابوحيان التوحيدي ،مايكوفسيك او طه حسني .والقامئة تطول.
املثقف يفكر بإشكاليات ومسائل تتعلق بحياة الناس وحقوقها وسعادتها
وتساؤالتها الزمانية واملكانية .يرى ،ويحلل ،ويحاول ان يفهم ،ويفكر بصوت
مرتفع ،ويقرتح عىل الجامعة دروبا تسلكها ومناذج تتبناها.
املثقف يعيش يك يشهد .يشهد للحق ،او يشهد عىل احداث زمانه ،ومعارك
عرصه ،ويعلق عليها .لكنه غالبا ما يكون طرفا فيها ايضا .واحيانا يصطدم
بالبنى الفكرية او االجتامعية القامئة ،بالسلطة السياسية أو االقتصادية
املهيمنة ،كونه يسعى اىل النقد ويطالب بالحق والعدالة ،ويدعو إىل التغيري
والتجديد .لكنه يف كل االحوال ضمري الجامعة ،وبوصلتها وصوتها ،حتى لو
نبذه معارصوه او تعرض للسجن والقمع والتهميش والنفي واالضطهاد،
فسيأيت يوم يعود اليه املجتمع واملرجعيات العلمية واالكادميية ،وتذكره
الكتب واملوسوعات واملناهج التعليمية ،وتبقى االجيال الالحقة مدينة له،
تستثمر اضافاته وتراثه ،وتقتدي بطليعيته وشجاعته.
يف لبنان ،منذ  17ترشين االول  ،2019نزل الناس من كل الطبقات واملناطق
واالعامر والفئات للمطالبة بالعدالة ومبستقبل افضل .الغضب الشعبي
استغلته املحطات التلفزيونية ،اسطرته وحولته موضة واستعراضا .جاء بعض
الفنانني يبحثون يف الساحات عن ترميم شعبيتهم او تلميع نجوميتهم اآلفلة،
فيام نزل آخرون ليضموا اصواتهم اىل الشعب .لكن املثقفني ،بشكل عام ،ما
زالوا ملتزمني الصمت .مل نسمع او نقرأ املعلمني الكبار واملفكرين ،باستثناء
اصوات مبعرثة رسعان ما ابلتعها العامل االفرتايض .هل سبقتهم االحداث
وفقدوا لغة التخاطب مع املجتمع؟ هل هو الحذر النقدي الذي يقتيض
الرتيث والرصد واالنتظار؟
يف كل االحوال ما زال الوقت مناسبا ،وساحات النقاش مفتوحة ،واالجيال
املقبلة تنتظر من ييضء لها دروب املستقبل.
سمير مراد
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الحالية ،فان تأثري الفنان كبري ،خصوصا يف
املرسح والسينام .فهناك قضية يحملها الفنان،
وليس هناك فنان من دون قضية ،واال سيكون
مجرد صورة معروفة .من هذا املنطلق ،يضطلع
الفنان مبسؤولية كبرية جدا ،ومن الخطأ ان ال
يعرب عن رأيه السيايس واالقتصادي واالجتامعي
يف البلد ،ويكون عنرصا فعاال يف التغيري واملواجهة
ويف الصف االول يف هذه املعارك ايضا".
اخريا ،ما الذي ينتظره بديع ابوشقرا من الحركة
االحتجاجية؟ وهل ستفيض اىل نتيجة تصب يف
مصلحة الشعب والبلد بشكل عام؟
يختم بنربة متفائلة لكن واقعية" :حني نكون يف
حالة ثورة ،ال يجب التفكري يف النتيجة .يجب ان
يفكر اننا يف حالة ثورة ونرفض الواقع الراهن،
ولدينا مطالب محددة ،وسنفعل املستحيل
لتحقيقها .يجب عىل الشعب ان يالحق حلمه
بالتغيري .ثانيا ،املطالب واضحة منذ اليوم الرابع،
والكل مجمع عليها ،وهي حكومة مستقلة
من اصحاب اختصاص بعيدا عن السياسيني
والسلطة ،واجراء انتخابات مبكرة وتجريم
التدخل يف القضاء ،ووضع سياسة اقتصادية
انقاذية للبلد ،اىل جانب قانون العادة االموال
املنهوبة ووقف الفساد ،وقانون انتخايب عرصي
يناسب احالمنا واحالم اللبنانيني".
اما حلم ابوشقرا لوطنه ،فهو "دولة حرة مستقلة
علامنية ،وفصل الدين عن الدولة والغاء
الطائفية كليا".

"ثورة لبنان" ،جميل مالعب (زيت عىل كانفاس ـ .)2019

عايدة صربا :خدمات وعيش كريم

حني اتصلنا باملمثلة عايدة صربا ،حاملني اليها
اسئلتنا ،كان صوتها يخرج بعيدا ،تشوشه جلبة
الشارع والكثري من الضوضاء .عرفنا منها انها يف
وسط بريوت مع املتظاهرين.
نقول لها انها من الوجوه املرسحية القريبة اىل
الناس ،اكان بفنها او شخصيتها ،ونسألها عن
السبب الذي دفعها اىل االلتحاق بالتظاهرات
االحتجاجية ،فتجيبنا" :التحق بهم بكل بساطة
الننا وصلنا اىل فساد ال يحتمل يف البلد ،والن
مطالب هؤالء محقة مثل املطالبة بدولة مدنية
حيث املواطن يسدد الرضائب لكنه يتلقى ايضا
يف املقابل خدمات كام يحصل يف كل دول العامل.
وايضا ،الن نسبة البطالة وصلت اىل خمسني
يف املئة يف اوساط الخريجني الجدد الشباب.

املمثلة
واملخرجة عايدة
صربا خالل
التظاهرات.

وهناك التلوث الذي يزداد ،واملصانع التي تقفل
ابوابها ،والزراعات التي تضمحل ،والطرق غري
االمنة التي متتلئ بحوادث السري ،والهدر املايل
وقضية االمالك البحرية وغريها من املشاكل .يف
املقابل ،مل يتحقق اي مرشوع تنموي من االموال
التي منحت للبنان ....كل هذه االسباب جعلتنا
نلتحق بالشارع .بالنسبة ايل ،منذ عام ،2011
وانا ضد النظام الطائفي ،واعترب انه يجب فصل

"من دون عنوان" ،محمد رشف (زيت عىل كانفاس ـ .)2019

الدين عن الدولة حتى تسري الدولة بشكل سليم
وصحي وعادل .وجاءت التظاهرات عىل خلفية
قضية النفايات عام  2015التي نشاهد اليوم
نتائجها الكارثية".
اال ان صربا تعقب هنا" :انا ال احمل الدولة
فقط مسؤولية كل هذه املشكالت .بل اعترب
ان هذه الثورة هي ثورة عىل املواطن ايضا
يك يعي اننا نحن من اوصلنا انفسنا اىل هنا.

اعترب ان ثوريت هي عىل الطرفني :عىل املواطن
كام عىل الدولة .اثور عىل املواطن يك يعي
ويعرف مصلحته ويعيش فعال كمواطن .مثال،
حني يعيش اللبناين يف الغربة ،يحرتم القوانني
يف املجمل ،ويسري وفق النظام .نحن قادرون
عىل تحقيق منوذج لبلد مثايل الن لبنان يحوي
مقومات وكفاءات ومؤهالت عالية حتى يكون
بلدا جميال وهذا ما نطمح اليه".

ابوشقرا :على الفنان
ان يعبّر عن رأيه السياسي
واالقتصادي واالجتماعي

وعن قدرة الفنان عىل التأثري يف مجرى االحداث،
تجيب" :كام تعرف ،فالفنان يتمتع باعتبار معني
بني الناس ،خصوصا اذا كان محبوبا .ميكن ان
تأيت مشاركته كدعم ،الن للتغيري آليات كثرية،
كاستجالب اختصاصيني يف القانون ويف السياسة.
نحن الفنانني تأيت مشاركتنا كعنرص داعم يف
التغيري ،وقد نحمل لواء املطالب وحقوق
املواطن يك نيضء عليها اكرث الن صوت الفنان
مسموع اكرث رمبا".
لكن صربا واقعية يف نظرتها اىل التغيري املنشود،
اذ تقول" :ال تنس اننا يف نظام تجذر فيه الفساد
منذ ثالثني سنة .وهذا التغيري الجذري يستغرق
وقتا طويال .كام يتطلب تغيري عقلية الناس
التابعني للزعامء .ان نعلمهم اهمية االنتامء
اىل الوطن ،وما يعنيه ذلك .ان يكون للمواطن
مسؤوليات تجاه الدولة ،كام للدولة مسؤولياتها
تجاه املواطن .يتطلب االمر تدريب املواطن ايضا
عىل رفض املحسوبيات ،والرىش ،واحرتام النظام
والقانون من اجل بناء وطن .واالهم يجب ان
يكتسب الحس الجامعي ،ال النزعة الفردية كام
هي االمور اليوم واملستمرة منذ سنوات .يف
اختصار نحتاج وقتا طويال لرتسيخ عقلية املواطنة
يف البيت واملدرسة ويف النظام كله".
وعام تنتظره عايدة صربا من التظاهرات ،تعلق:
"انا عشت لسنوات يف مونرتيال .كنت ادفع
رضائبي العالية لكن يف املقابل يحصل املواطن
هناك عىل استشفاء مجاين ،وضامن شيخوخة،
واسعار مخفضة لكل َمن تخطى الـ 65عاما اكان
يف املطاعم او يف املواصالت او يف االنشطة الثقافية
والفنية وغريها .واملدارس الرسمية تحظى بدعم
الدولة ،والطالب هناك يدفع قسطا يسريا وال
يشعر املرء بأنها مكان للفقراء النها مصممة
بطريقة تعامل كل الطبقات بعدل وانصاف
ومساواة ،وهناك الطرقات املجهزة ،واملواصالت
امليرسة ،واملساعدات يف حال كنت عاطال عن
العمل وغريها .صحيح ان الرضائب عالية ،لكنك
يف املقابل تحصل عىل خدمات جمة .ورمبا
يعانون من الفساد ،لكن ليس اىل الدرجة التي
بلغناها هنا يف لبنان .نحن هنا منيض حياتنا يف
تسديد الفواتري .لذا ،فاملواطن هناك مطمنئ النه
يشعر انه يعيش يف كنف دولة تحميه .من منا ال
يطمح بالعيش يف بلد مامثل؟".
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